
 
 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش وزارت

 تهران آموزش و پرورش شهر اداره کل                                                         
 غیر انتفاعی موحددبیرستان                                                                

 
 نام و نام خانوادگی :

 دهم پایه : 
 رشته : ....................

 امتحانات نوبت اول
 فارسینام درس : 

تجربه کارنام معلم : آقاي   
1399/  10/  08تاریخ امتحان :    

دقیقه 70زمان پاسخگویی :   
 بارم  سواالت ردیف
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 ؟دیروان ترجمھ کن یرا بھ فارس ریت زاو عبار اتیاب
 نک ر ماکانظر در  کیحمت ر ز                   ما کن  اریفضل خود را  یالھالف) 

 
 بھ زبان دیگر مگو و بھ دل ، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی.ب) 

 
 بگذرد زیظالمان شما ن دادیب          چون داد عادالن بھ جھان در بقا نکرد پ) 

 
 فرشتھ ات بھ دو دست دعا نگھ دارد           دال معاش چنان کن کھ گر بلغزد پایت) 

 
 دکن ی متمرّ  مرا داشت کھ حالی نوسعت د و وب دست  نگت ستد یمرد پارسث) 

 
 گر طلبت رنجی ما را برسد شاید                 چون عشق حرم باشد ، سھل است بیابان ھا ج) 

 

6 

 بن ماضی و مضارع را در مصدرھای زیر مشخص کنید؟ 2
 اندوختن:                  گرفتن :                      افروختن :                         
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3 
 ؟دیسیرا بنو ریز یواژه ھا یمعن

 :حدیث     :             سھل      :                  خجل:                     تسبیح

 :مخمصھ                  :غوکان    :                   گرمابھ        :              جامھ
2 

4 
 ؟است سندهینو ای رمربوط بھ کدام شاع ریآثار ز

 :سفرنامھ :                    بوستان :                     موش و گربھ :                    منطق الطیر
 

2 

5 
 ؟دیرا مشخص کن ریت زاعبار ییمفھوم کنا

          ج) صورتک بھ رو نداشت         الف) موی سر باز نکرده بودیم       ب) مرغان را گویا می کشید 
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6 
 ید؟سیکلمات مشخص شده را بنو یدستورنقش 
 .است آب و ھوانوع  یاصل عواملاز  یکیخط استوا الف) 

 .کنندیم حفظرا  عتیطبچرخھ  واناتیح ب)
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 .را دارد تنفسدر  یھر انسان نقش اساس ی ھیرپ) 
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  ؟دیمشخص کن ریز اتیرا در اب یادب یھا ھیآرا
 سیھ کرده شده زھره در نعره برآورده فلک کرده کر                                    دیدهالف) 

  بگذرد  زیکمان شما ن یتسخا ت                             میجورتان ز تحمل سپر کن ریبر تب) 

 فرشتھ ات بھ دو دست دعا نگھ دارد                        یکن کھ گر بلغزد پا ال معاش چناند) پ

3 

8 

 ؟دیسیخواستھ شده را بنو یل ھافع ریز یھا صدرم یبرا
 ینقل یماض                                                    دیبع یماض                 

  یمضارع التزام         بخشیدن                               یمضارع اخبار       ریختن 

 لبمستق                                                              ل بمستق                 
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9 

  ؟ دیرا مشخص کن یو اضاف یوصف یھا بترکی نوع
 شھر تھران   –آسمان پاک   - لباس مادر  – یطوالن ابانیخ
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 موفق باشید
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 پاسخ نامھ آزمون فارسی 

 گفتھ شده در دفتر یبرابر با معن یمعن -۱

 وخت ، افروزندا  :نوختندا ، گیر   /  گرفت :گرفتن/     اندوز  خت  ، وفرا : وختنفرا -۲

 سخن/       آسان/        شرمنده /      ذکر خداوند -۳

  گرفتاری  /    قورباغھ/          حمام/               لباس  

 ناصر خسرو/       سعدی /     عبید زاکانی/       عطار -۳

  تممممفعول ،  –نھاد /  پ)     ل وفعم -مفعول  /    ب)  مفعول -متمم  الف) -٤

 /    پ) حمام نرفتھ بودیم           زنده و در حال خواندن ب) /روراست بود الف)  -٥

 نعره زدن: تشخیص / نعر و کر: تناسبالف)  -۷

 روزگار سخت انیاز پا ھیمصرع دوم کنا/    تناسب  و کمان :و سپر رتیب) 

   تناسب :فرشتھ و دعا /   از انسان دال مجاز پ)

 )ختیر دیخواھ ،دیزیبر ،دیا ختھیر:  (ختنیر -۸

 بخشیدن : ( بخشیده بود  ، می بخشم  ، خواھند بخشید) 

 اضافی – یوصف – یاضاف  - وصفی -۹
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